Notulen MR-vergadering 16 september 2019

Aanwezig: Dhr. Liefhebber, Mw. Hoegee, Dhr. van Wijk, Dhr. Bansse
Afwezig met kennisgeving: Mw. Li

Gedeelte met directie
1. Opening en mededelingen
Geen bijzonderheden.
2. Taakverdeling
Er moet een nieuwe voorzitter worden vastgesteld vanwege het vertrek van een MR ouderlid. De keuze
wie dit gaat worden, komt op de volgende vergadering terug.
De aanwezigheid van Robert tijdens vergaderingen is niet altijd verreist, waardoor wij als ouder- en
personeelsgeleding besloten hebben dat wij een week voorafgaand aan een vergadering aangeven of
de aanwezigheid wel/niet op prijs wordt gesteld.
3. Notulen 17 juni 2019
Geen aanpassingen. De notulen komt op de website.
4. Ingekomen post
De Info MR is binnengekomen.
Er is een folder met informatie over ‘’academie voor medezeggenschap in het onderwijs’’
binnengekomen. Dhr. Bansse heeft deze folder meegenomen.
En een folder met daarin informatie over een kaartenactie ‘Winter Wonder actie met tekenfund’.
5. Mededelingen directie
- Lopende zaken:
Het leerlingaantal ten opzichte van vorig jaar is teruggelopen en lijkt nog verder terug te lopen.
- Ter verduidelijking:
Er is een oefening ontruimen geweest.
De groepen in het gebouw van de CHS deden er 4.08 minuten over.
De groepen 3 in het gebouw van de Meridiaan deden er 3.31 minuten over.
Dit verliep voorspoedig, zonder punten die voor een volgende keer meegenomen moeten worden.

-

Personeel

André is met pensioen gegaan.

Katja werkt nu als conciërge.

Tim volgt de PABO en loopt aankomend schooljaar stage op de Stelberg, waar hij ook zijn
werkzaamheden als onderwijsassistent uitvoert.

Esther is onze nieuwe onderwijsassistent en volgt daarnaast de PABO.

Dick heeft afscheid genomen, hij is nu bezig met het maken van een wereldreis.

Marieke heeft afscheid genomen, zij is nu aan het reizen. Na een halfjaar komt zij terug van
reizen. Mogelijk niet terug op de CHS, omdat er geen werkplek is.

Dennis heeft afscheid genomen als gymleerkracht. Hij heeft ervoor gekozen om meer uren
te maken bij zijn baan op het voortgezet onderwijs.

Aljosa is de nieuwe vakleerkracht voor gym.

Safjoen is nog bezig met re-integreren, maar staat nu wel 3 dagen voor de groep. Zij heeft
nog wel meerdere pauzes nodig, die worden opgevangen door Reinier.

Er zijn twee nieuwe groepsleerkrachten (Margré voor groep 7a en Jelmer voor groep 4).

Gedeelte zonder directie
6. Schoolfotograaf
Vorig schooljaar hebben wij ons verdiept in de prijzen en mogelijkheden als je over zou stappen naar
een andere schoolfotograaf. Wij hebben besloten dat wij dit jaar nog gebruik maken van schoolprent en
dat wij ons dit jaar verder verdiepen en/of overstappen naar een andere schoolfotograaf.
Dit i.v.m. weinig afname van foto’s en te hoge prijzen voor de foto’s en fotopakketten.
7. Vergaderschema
Vanuit Mw. Li kwam de vraag of het mogelijk is om te veranderen van vergaderdag.
Vanwege afwezigheid van Mw. Li hebben wij geen besluit genomen en komt dit punt de volgende
vergadering terug.
Actiepunten:

Actiepuntenlijst MR
Datum

Actie

Uitvoering door

Gereed

2019/2020

Past gegevens op de website aan en vult de notulen aan.

Mw. Hoegee

Doorlopend

2019/2020

Onvrede peilen en signaleren van ouders op het plein.

Oudergeleding

Doorlopend

2019/2020

Nadenken over de manier waarop ouders kennis kunnen maken
met de personeelsgeleding.

Oudergeleding

September 2019

Ouder- en
teamgeleding

Maart 2020

Nadenken over de manier waarop wij de school kunnen promoten
(PR).
September 19

Ideeën schoolfotograaf naar elkaar mailen.
Komen we er niet uit per mail, dan komt het terug op de volgende
vergadering.

September 19

Teamgeleding bespreekt mogelijkheden PR met Excelsior
Scools, bijv. d.m.v. sponsorloop/kidsrun.

Teamgeleding

Toepassing
schooljaar 201/2020

16 september
2019

Beslissing aanpassing vergaderdag.

Ouder- en
teamgeleden.

Oktober 2019

Oudergeleding.

Oktober 2019

Maandag / donderdag.

16 september
2019

Beslissen wie de nieuwe voorzitter wordt.

